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INFORMACJE OGÓLNE
URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU
ul. Odrodzenia 14
Jednorożec, 06-323 Jednorożec
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 ,
z wyjątkiem kasy, która czynna jest od godz. 7.30 do 14.30 , z przerwą od godz. 13.10 - 13.30.
Przyjęcia klientów :Wójt Gminy w każdy poniedziałek w godz. od 8.00 – 16.00
Pracownicy Urzędu codziennie w godz. pracy Urzędu, z wyjątkiem kasy, która czynna jest w godz.
7.30 – 14.30 z przerwą od godz. 13.10 do 13.30 oraz stanowiska ds. kontroli i obsługi
Rady Gminy, które przyjmuje klientów w godz. 7.30 - 14.30.
Wójt, sekretarz i skarbnik przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek od 08.00 – 16.00.
Kierownik Gminnego Zespołu Usług Komunalnych przyjmuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do
15.30 w budynku przy ulicy Zielonej 30 w Jednorożcu (szczegóły w zakładce Referaty i Samodzielne Stanowiska Pracy)
tel. (29) 751-70-30
fax. (29) 751-70-31
e-mail: gmina@jednorozec.pl
adres www: www.jednorozec.pl
NIP: 761-10-67-327
REGON: 00054447
BS Przasnysz
Nr konta 54 8924 0007 0011 7489 2003 0003
Urząd Gminy w Jednorożcu działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
2. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz.U. z 2008 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
3. Kodeksu postępowania administracyjnego;
4. Ordynacji podatkowej,
5. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrucji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych(Dz.U. z 2011r. Nr 14,
poz. 67);
6. Regulaminu pracy Urzędu Gminy;
7. Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy;
8. innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje samorządu gminy.
Urząd wykonuje zadania samorządu gminy, należące do kompetencji Wójta Gminy w szczególności z dziedziny:
1. załatwiania indywidualnych spraw administracyjnych mieszkańców;
2. urzędu stanu cywilnego;
3. gospodarki komunalnej;
4. gospodarowania nieruchomościami;
5. zagospodarowania przestrzennego i rozwoju gminy;
6. obronności i bezpieczeństwa publicznego;
7. podatków i opłat lokalnych;
8. kontroli finansowej.
9. ochrony środowiska;
10. gospodarki wodnej;
11. drogownictwa
Urzędem kieruje Wójt Gminy, przy pomocy Sekretarza i Skarbnika, jako głównego księgowego budżetu gminy oraz
kierowników referatów i zespołu.
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